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SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁM✁RU
M!stský ú✂ad P✂eštice, odbor životního prost✂edí, jako vodoprávní ú✂ad p✂íslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) vodního zákona a § 106 odst. 1 vodního zákona a jako p✂íslušný speciální stavební ú✂ad podle
ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona ✄. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ✂ádu (stavební zákon), ve zn!ní pozd!jších p✂edpis☎ (dále jen "stavební zákon"), místn!
p✂íslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona ✄. 500/2004 Sb., správní ✂ád, ve zn!ní pozd!jších p✂edpis☎
(dále jen "správní ✂ád"), posoudil ohlášení udržovacích prací, které dne 19.10.2018 podal
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, I✆O 70889953, Denisovo náb✝eží ✞.p. 14, 301 00
Plze✟ 1

(dále jen "stavebník"), a na základ! tohoto posouzení podle § 15a odst. 3 vodního zákona sd!luje,
že nemá námitek
ve v!ci provedení ohlášených udržovacích prací
DVT P✝íchovický potok, ✝. km 5,650 - 5,745 Horšice, oprava opevn✠ní

(dále jen "stavební zám!r") na pozemku parc. ✄. 836/1, 845/10, 879/34, 879/35, 879/36, 879/37, 879/38,
879/39 v katastrálním území Horšice.
Popis druhu a ú✄elu stavebního zám!ru:
Jedná se udržovací práce stávajícího upraveného koryta vodního toku podle dokumentace
zpracované Ing. Ji✂ím Täglem v 06/2018 „DVT P✂íchovický potok, ✂. km 5,650 - 5,745 Horšice,
oprava opevn!ní“, P✂íchovický potok – IDVT 10108993, ✄.h.p. 1-10-03-0730-0-00, X= 1093366 a
Y=825162
Je navržena oprava porušení opevn!ní dna i svah☎
Doba realizace 1/2019 – 12/2021.
Podmínky provád!ní ohlášeného stavebního zám!ru:

1. Stavebník oznámí zahájení a dokon✄ení stavebního zám!ru vodoprávnímu ú✂adu.

Dne 19.10.2018 ohlásil stavebník jako správce vodního toku výše uvedené udržovací práce.
K ohlášení byla p✂edložena dokumentace „DVT P✂íchovický potok, ✂. km 5,650 - 5,745 Horšice, oprava
opevn!ní“ zpracovaná Ing. Ji✂ím Täglem v 06/2018 ve stupni DSP+ZDS.
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K ohlášení bylo p✂edloženo stanovisko M"stského ú✂adu P✂eštice, odboru životního prost✂edí ✄ .j. PROŽP-VOK/17468/2018 ze dne 14.9.2018 jako orgánu ochrany p✂írody a krajiny, orgánu ve✂ejné správy
v oblasti odpadového hospodá✂ství, orgánu ochrany zem"d"lského p☎dního fondu a orgánu ochrany
ovzduší.
Stanovisko správce dot✄ eného vodního toku p✂edloženo nebylo, nebo✏ stavebník je sám správcem
dot✄ eného vodního toku a udržovací práce provádí v souvislosti s výkonem správy dot✄ eného vodního
toku.
Správce vodního toku je podle § 49 odst. 1 písm. a) vodního zákona oprávn"n vstupovat a vjížd" t
v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a vlastníci pozemk☎, na nichž se nachází koryto vodního toku, a
pozemk☎ sousedících s koryty vodních tok☎ jsou povinni umožnit správci vodního toku výkon jeho
oprávn"ní.
Dále je správce vodního toku podle § 49 odst. 1 písm. b) vodního zákona oprávn"n z d☎vodu pé✄ e o
koryto vodního toku po projednání s vlastníky pozemk☎ odstra✑ovat stromy a ke✂e na pozemcích p✂i
koryt" drobného vodního toku v ší✂ce 6 m od b✂ehové ✄áry.
Podmínka k ohlášení stavebního zám"ru je stanovena podle § 106 odst. 2 stavebního zákona s ohledem na
sledování jeho realizace.
Vodoprávní ú✂ad p✂ezkoumal p✂edložené ohlášení z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a
stavebního zákona a zjistil, že jeho uskute✄n" ním nejsou ohroženy zájmy chrán"né zákony a zvláštními
p✂edpisy a na základ" shromážd" ných skute✄ností nebyly shledány d☎vody bránící nemít námitky ✄i
d☎vody stavební zám" r zakázat.
Souhlas nabývá právních ú✄ ink☎ dnem doru✄ ení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání.
Nepozbývá však platnosti, pokud v této dob" bylo s ohlášeným stavebním zám"rem zapo✄ ato. Platnost
souhlasu nelze prodloužit.
Pou✞ení:
Souhlas lze p✂ezkoumat v p✂ezkumném ✂ízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl
právních ú✄ ink☎.

Tomáš Vondrovic v.r.
referent odboru životního prost✂edí
Za správnost vyhotovení:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ✄ . 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve výši 500 K✄
byl zaplacen dne 8.11.2018.
Obdrží:
ú✄ astníci (dodejky)
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo náb✂eží ✄.p. 14, 301 00 Plze✑ 1
dot✄ ené správní ú✂ady
M" stský ú✂ad P✂eštice, odbor životního prost✂edí, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. ✄ .p. 107, 334 01 P✂eštice
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